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Traction i korthet

Tractions verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling
av företag där Traction är ägare. Denna metodik fokuserar framförallt på
kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering. Metodiken har vuxit fram
under bolagets 30-åriga historia. Traction har inget fokus på specifika bran-
scher då metodiken bygger på ett affärsmannaskap som är applicerbart oavsett
branschtillhörighet. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt
engagemang tillsammans med entreprenören eller företagsledningen.

Affärsidé 

Att i hel- och delägda bolag tillämpa Tractions metod för affärsutveckling och
därmed uppnå en hög avkastning och värdetillväxt.

Affärsfilosofi

• Vi är långsiktiga.

• Vi strävar inte efter att bygga upp en koncern, utan vi arbetar med ett antal
oberoende företag, våra klienter, vars värdeökning på sikt skall realiseras.

• Vårt arbetsområde är förändring av företag generellt. Erforderlig teknisk och
branschmässig kunskap måste finnas hos företaget.

• Vi säljer i första hand management och i andra hand finansiering. Det är
kombinationen som är intressant.

Mål

• Att nå en genomsnittlig årlig tillväxt på eget kapital på minst 25 procent.

• Att skapa lönsam tillväxt i våra hel- och delägda bolag.

• Att minimera risken och öka avkastningen i våra projekt.

Strategi

För att uppnå Tractions mål behövs:
• Förmåga att välja rätt projekt, egentligen rätt partner – företagsledare. 

• Projektledare som kan ge företagsledarna det stöd och den kompletteringen
av kompetens de behöver för att genomföra affärsprojektet.

• Projektledare med olika kompetens och bakgrund för att täcka de olika
behov företagen har.

• Projektledare som själva kan gå in som företagsledare vid behov under en
övergångstid, tills man funnit en ny ledare.

• Samarbetspartners som kan agera projektledare, styrelseledamot, VD
och/eller delägare.

• Tillräckliga finansiella resurser för att kunna gå in i intressanta projekt.

• En konsekvent tillämpning av vår egen metodik för att minimera risken och
öka avkastningen.

Exitstrategi

För Traction är det viktigt att våra bolag har en långsiktig tillväxt och intjänande-
förmåga. Vi tjänar primärt inte pengar på utdelning från bolagen utan framför
allt på reavinster vid försäljning av aktier. Vår grundföresats är alltid att betrakta
vårt ägande som ”evigt”, men i princip är våra aktier alltid till salu till rätt pris
och till en bättre ägare. Med en bättre ägare menar vi en ägare som kan tillföra
bolaget mer än vad Traction kan. 
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• Resultat efter skatt uppgick till 310 (193*) Mkr 

• Resultat per aktie uppgick till 56 (35*) kr/aktie

• Eget kapital per aktie ökade med 35% till 206 kr/aktie

• Aktier i projektföretag avyttrades för 296 (21) Mkr

• Investeringar i projektföretag uppgick till 30 (19) Mkr

• Koncernens omsättning exkl. Tolerans uppgick till 298 (327) Mkr

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,80 (2,80) kr/aktie

• Styrelsen föreslår en aktiesplit 3:1

Väsentliga händelser i början av 2006

• Tolerans avyttrades med en resultateffekt på 100 Mkr

• Knappt halva innehavet i Haldex har sålts för nästan 230 Mkr, 
vilket innebär att den ursprungliga insatsen har realiserats.

*) proforma IFRS
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2005 2004*

Eget kapital per aktie, kr 206 151
Börskurs vid periodens slut, kr 180 112 
Börskurs/eget kapital per aktie, % 87 74
Vinst per aktie, kr 56 35
Avkastning på eget kapital, % 38 30
Soliditet, % 88 82
Utdelning per aktie, kr 2,80 2,80
Direktavkastning, % 1,6 2,5
*) proforma IFRS

2005 i sammandrag

Nyckeltal

Justerat eget kapitalAllokering av Tractions justerade egna kapital

Övriga noterade aktier 4%

Likvida medel 30%

Onoterade innehav 13%

Aktiva noterade innehav 48%

Dotterföretag 5%
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n n n VD:S KOMMENTAR

2005 blev ett starkt år för Traction. Årets resultat om 310 Mkr
är det bästa i bolagets historia. Om vi inkluderar resultateffek-
ten av försäljningen av Tolerans som skedde i januari 2006 upp-
går resultatet till 410 Mkr motsvarande en ökning av det synliga
egna kapitalet med knappt 50% under de senaste 13 månader-
na. Även 2004 var ett bra år för Traction då resultatet uppgick
till 193 Mkr. Detta innebär att Tractions synliga egna kapital de
senaste två åren har ökat med över 600 Mkr eller över 100 kr
per aktie. Ni aktieägare bör däremot inte räkna med denna
gynnsamma lönsamhetsutveckling de kommande åren. 

Aktier i projektföretag avyttrades under året för 296 Mkr varav
huvuddelen avser försäljning av aktier i Know IT, JC och
AcadeMedia. Härutöver avyttrades innehaven i Nexlink och
Biophausia. En övervägande del av värdeökningarna i dessa
engagemang redovisades i 2004 års bokslut och under det gångna
året har dessa värdeökningar således realiserats. Därutöver har
värdeökningar i Haldex (+27%), Softronic (+55%) och Duroc
(+29%) bidragit till årets resultat. I mars 2006 avyttrades cirka
halva innehavet i Haldex för knappt 230 Mkr, vilket innebär att

den ursprungliga insatsen har realiserats. Endast ett fåtal nya inve-
steringar i aktiva projekt gjordes under 2005, vilket innebär att
den likvida beredskapen per mars 2006 uppgår till cirka 700 Mkr.

Tractions ursprungliga affärsidé, att hjälpa entreprenörer att
lyckas med sina bolag, binder inte särskilt mycket kapital. Även
i vår turnaroundverksamhet där vi engagerar oss i mer etablerade
företag som har lönsamhetsproblem brukar vår kapitalinsats 
initialt inte vara särskilt betungande. Däremot kan dessa företag
komma att kräva ytterligare finansiering om förändringsarbetet
inte ger resultat eller om det krävs nya investeringar. Tractions
tillväxt har alltid varit beroende av att vi hittar nya affärsmöjlig-
heter, dvs entreprenörer/företagsledare/ägare som behöver vårt
stöd – såväl i form av en aktiv medverkan som viss kapitalför-
stärkning. Brist på kapital har inte varit en begränsande faktor
eftersom vi i grunden säljer en metodik och inte kapital. Vinster
från avyttrade projekt har genom åren istället investerats i fram-
för allt noterade företag där vi har agerat som en kapitalistisk
ägare med stort engagemang. Vår värdegrund är givetvis styrande
även i detta arbete.

VDs kommentar

"Förändringstakten i det svenska och europeiska

näringslivet har ökat under de senaste åren och

förändringstakten kommer säkerligen att bestå.

Detta innebär möjligheter för Traction."

Bästa aktieägare,
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VD:S KOMMENTAR  n n n 

Förändringstakten i det svenska och europeiska näringslivet har
ökat under de senaste åren och förändringstakten kommer
säkerligen att bestå. Detta innebär möjligheter för Traction sam-
tidigt som vi också ser risker om vi inte vidtar åtgärder i tid i de
befintliga innehaven.

Exempel på några tydliga förändringar är:

• Produktion flyttas till lågkostnadsländer i en snabbare takt
än tidigare. Den allt hårdare konkurrensen innebär att även
medelstora företag flyttar sin produktion till lågkostnadsland
eller övergår helt till att köpa av andra leverantörer.

• Behovet av flexibilitet ökar. I takt med att konkurrensen
hårdnar ställs krav på flexibilitet i alla avseenden. Sveriges
och Europas stela arbetslagstiftning påskyndar omstrukturer-
ingar som innebär att en stor del av förädlingsvärdet kommer
att skapas där kostnadsläget och flexibiliteten är kon-
kurrenskraftig. 

• 40-talistgenerationens behov av succession: I det fall barnen
inte vill ta över ägandet krävs att nya entreprenörer/ägare
engagerar sig och driver verksamheten vidare. I dessa samman-
hang kan vi vara en lämplig partner. Det är rimligt att anta
att dessa nya ägare i större utsträckning än tidigare kommer
att vara drivande i ett förändringsarbete.

• En åldrande och välmående befolkning som har råd att kon-
sumera resor och upplevelser m m.

• Allt fler nya köpstarka konsumenter i exempelvis Kina och
Indien som eftersträvar västerländska ideal innebär stora
möjligheter för etablerade varumärken.

• Ny teknik och allt snabbare teknikskiften: Exempelvis telefoni,
television och data distribueras på liknande sätt och kan
erbjuda samma tjänster.

• Nya prissättingsmodeller: Det är inte längre slutanvändaren
som betalar, exempelvis IP telefoni, gratistidningar, Internet
m m.

• Dyrare råvaror: Ökad världskonsumtion parat med ändlig
tillgång har drivit upp priserna på olja och vissa mineraler.

• Kortsiktigt aktivt ägande: Riskkapitalbolag och andra finan-
siella strukturer äger företag under korta perioder innan de
säljs till en ny ägare, ofta efter en genomförd omstrukturer-
ing kombinerat med tilläggsförvärv av andra verksamheter.

• Extrem skuldsättning i flera företag och i synnerhet i de 
företag där ägaren är kortsiktig.

• Flera stora företag delar upp sina verksamheter och väljer att
koncentrera sig på ett fåtal områden.

Dessa och andra förändringar innebär möjligheter. Traction kan
som aktiv ägare, gärna tillsammans med andra aktiva partners/
entreprenörer, delta i ett förändringsarbete. Vår utmaning är att
i rådande klimat med mycket riskvilligt kapital, som har drivit
upp värderingarna på mindre och medelstora företag, kunna
genomföra affärer där vi ser en god avkastningsmöjlighet till en
rimlig risk. Vi vet dock att detta kommer att förändras och vi
kommer därför i det korta perspektivet även att investera i större
etablerade företag där värderingarna är mindre utmanande och
där bolagen kan visa på en dokumenterad intjäningsförmåga.

Stockholm i mars 2006.

Petter Stillström
Verkställande direktör
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n n n TRACTIONS VERKSAMHET

Tractions verksamhet

Kundrelationer
Det är direktkontakten med företagets kunder som ger
bolaget information om vad som skall levereras och till
vilka villkor. Genom feedback från kunderna kan företaget
utveckla produkter som är unika och på ett optimalt sätt
löser kundernas problem. När företaget hittar kunder som
har stor nytta av de produkter eller tjänster företaget leve-
rerar skapas gynnsamma förutsättningar för att uppnå en
hög och uthållig lönsamhet.

Företagets affärsidé och strategi skall alltid vara under-
ordnad det kunderna önskar och är villiga att betala för.
Affärsidén skall ses som en hypotes som verifieras av beta-

lande kunder. Ett nära samarbete med kunderna ger före-
taget möjlighet att snabbt skifta fokus till det som fungerar
i marknaden. Förutsättningarna för att lyckas blir störst
om bolaget ser till att ta vara på alla de affärsmöjligheter
som uppenbarar sig och endast fortsätter med det som
kunderna efterfrågar och betalar för. 

De flesta lyckosamma innovationer drivs fram av kräv-
ande kunder i en affärsmässig process. Det är därför vik-
tigt att måna om kontakterna med kunden och aldrig låta
leverantörer och mellanhänder ta över kommandot. Före-
tagets viktigaste resurser är därför de kvalificerade säljare
som svarar för kundrelationerna och som kan översätta
kraven till företagets övriga funktioner.

Kapitalflöde
Ytterligare en hörnpelare i Tractions metodik bygger ett
fungerande kapitalflöde som nås genom att skapa intäkter
före kostnader. Genom att sälja först och köpa sedan kan
företaget låta intäkterna styra vilken kostnadsmassa som är
acceptabel för företaget. En förutsättning för att detta skall
lyckas är att man har kunderna med sig och har byggt upp
ett förtroende för bolagets förmåga att kunna leverera

utlovad produkt/tjänst. Kapitalbindningen blir avsevärt
mycket mindre och behovet av finansiering kan minskas
samtidigt som riskerna minimeras.

Täta kontakter med kunderna ger bolaget en fingervis-
ning om hur efterfrågan förändras. Denna information
fungerar som ett ”early warning” system, vilket ger företa-
get möjlighet att anpassa sin verksamhet och sin kostnads-
massa utifrån de nya förutsättningarna. 

Den gemensamma nämnaren för Tractions verksamhet är att tillämpa vår egen metod för företagsutveckling på
alla bolag vi engagerar oss i. Det innebär att kunder, investerare, kompanjoner och personal med nödvändighet
måste sympatisera med vår filosofi och syn på företagande. Det är nämligen den metodik som vi säljer, som vi
tjänar pengar på och som är den nyttighet våra kunder köper. Vill man inte ha den bör man givetvis inte heller
köpa den. Vi försöker vara mycket tydliga på denna punkt eftersom många kontaktar oss utan denna kunskap och
med helt andra förutfattade meningar. Det leder till långa meningslösa diskussioner och i värsta fall, om vi inte är
tillräckligt uppmärksamma, till att vi inleder ett kompanjonskap där vi drar åt olika håll.

Tractions metodik fokuserar framförallt på följande tre huvudområden: 

Riskhantering
Risktagande ingår som en naturlig del av all affärsverksam-
het. Det är dock inte nödvändigt att bära alla risker själv
och det finns många sätt att minska de risker som verk-
samheten exponeras för. Kunder, leverantörer och andra
samarbetspartners som tar del i företagets framgångar skall
givetvis också vara med och dela på riskerna, annars bör
man välja andra partners.

Företagets kärnverksamhet skall utgöras av de produk-
ter och tjänster som man är bäst på och bilda en bas som
bolaget kan luta sig emot för lönsamhet och expansion.

För att minska komplexiteten i verksamheten bör produk-
ter och tjänster som inte ingår i kärnaffären läggas ut på
specialister inom dessa områden. Den totala affärsrisken
minskar rimligen om företaget är fokuserat på de produk-
ter och tjänster som man är bäst på.

I en forcerad utveckling ökar risken att företaget expo-
nerar sig för många olika risker samtidigt. Om olika risker
kombineras minskar den totala sannolikheten för önskat
utfall, vilket kan äventyra företagets överlevnad. Istället
bör man ta en risk i taget och därmed öka kontrollen på
vilken riskexponering företaget bör utsätta sig för.
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Tractions metodik i korthet

Att skapa intäkter före kostnader

• Sälj först, köp sedan.
• Låt intäkterna styra kostnaderna.
• Stoppa aktiviteterna när pengarna tryter.
• Låt kunderna och leverantörerna finansiera utvecklingen.

Att minimera fasta kostnader

• Gardera de fasta kostnaderna med order.
• Omvandla fasta kostnader till rörliga.
• Investera inte utan säkra order.
• Anställ inte utan säkra order.
• Lägg ut på lego och anlita konsulter.

Att kontrollera och utföra de väsentliga och unika
delarna av affären

• Varje affär har en unik kärna, bevaka den svartsjukt.
• Produktkontroll.
• Marknadskontroll.
• Låt inte leverantörer och mellanhänder ta över 

kommandot.
• Ha direktkontakt med slutkunderna.
• Vårda varumärket och se till att äga det.

Att undvika att engagera sig i de delar av affären
som andra kan bättre

• Alla affärer innehåller många konventionella tjänster och
kompetenser – det finns alltid andra som är specialister,
anlita dem; men anlita de som kan och är starka.

• Minska affärsomfattningen till en kärnverksamhet och öka
den senare om det går.

Att ta vara på möjligheterna

• Sälj till en, sedan till två, till fyra – inte till alla på en gång.
• Hitta kunder som har extremt stor nytta av den nya 

produkten och kunder som vill prova något nytt – så 
kallade ”early adopters”.

• Prova mycket, gör mer av det som fungerar och sluta
snabbt med det som inte fungerar.

• Låt kundens önskan och villighet att betala styra vad 
företaget gör.

Att undvika risker

• Basverksamhet – något att leva på när det går trögt.
• Ta en risk i taget i stället för många samtidigt.
• Kombinera en unik del med det konventionella.
• Låt andra delta i riskerna – kunder och leverantörer, 

avstå annars.
• Ta bara risker som företaget har råd med.
• Låna inte till förluster utan till affärer.

5

TRACTIONS VERKSAMHET  n n n 

När man läser dessa principer verkar de skäligen enkla och
självklara, men i praktiken kan de vara mycket svåra att följa.
Somliga vill inte heller följa principerna när de upptäcker de
praktiska svårigheterna. Många tror att det är omöjligt att
följa principerna.

Varje gång ett företag kapitaliseras upp ökar risken och
resultatet sjunker oftast. Orsaken till detta är att ledningens
stenhårda fokus på företagets affärer försvinner. Det blir helt
enkelt inte lika viktigt att få pengar från betalande kunder.
Man kostar på sig nya satsningar och en uppbyggnad av
kostnadsmassan med lägre krav på omedelbar avkastning.
Pengarna bränner hål i fickan, fast det kallas för en invester-
ing. Man lyssnar inte lika väl på vad kunden är beredd att
betala för när det finns egna pengar att spendera. Lika fullt
behövs det kapital till företagen. Men det behöver tillföras
med måtta och försiktighet. Det är Tractions arbete att tillse
att våra klienter vårdar sin kapitalanvändning och samtidigt
utnyttjar möjligheterna att erhålla externt kapital.

Det väsentliga med vår metodik är att vi låter företagen
utvecklas efter vad de faktiskt lyckats sälja istället för att själv
satsa på vad man tror att andra i framtiden skall köpa. Våra
hjältar är de säljare som gör två väsentliga saker, de hämtar
hem pengar till företaget och de hämtar hem information om
vad som är säljbart, i princip hur produkterna skall utformas.
Andras hjältar är människorna med produktidéerna som får
hjälp av en stor kapitalinsats för att bygga ett företag. Visst
behöver vi också idéer och uppfinningar, men vi har lärt oss
att dessa behöver underordnas vad kunden vill betala för; om
inte, tenderar försöksverksamheten att bli mycket dyr. Men
som sagt, var och en blir lycklig på sitt sätt. Vi vill dock betona
att entreprenören med vår metod har en större del av ”kakan”
på slutet. 
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n n n TRACTIONS VERKSAMHET

Tractions formel

Var och en av de ovannämnda faktorerna leder till en
värdetillväxt. Tractions arbete är att se till att kombinera
alla tre faktorerna, vilket leder till mycket hög utväxling
på det insatta kapitalet. Traction har historiskt visat att

man tillsammans med entreprenörerna, sin metodik och
duktiga projektledare kunnat åstadkomma en hög avkast-
ning under en lång sammanhängande tidsperiod.

Nyckeln till Tractions historiskt sett goda avkastning är kombinationen av en rad olika lönsamhetsfaktorer. Varje
faktor i sig ökar värdet och/eller minimerar riskexponeringen. Lyckas man kombinera alla faktorer kan avkastningen
på det insatta kapitalet bli mycket hög. Tractions mål är att på ett systematiskt sätt se till att de tre viktigaste fakto-
rerna, som är beståndsdelar av avkastningsmodellen nedan, utvecklas väl i sig, men framförallt att skapa den
eftertraktade kombinationen av dessa.

Tractions kapitalinsats i sina portföljbolag är relativt sett
låg. Dels p g a att det är Tractions sätt att få betalt för sitt
mycket aktiva delägarskap, dels p g a att Traction inför sin
kapitalextensiva affärsmetodik i portföljbolagen. Detta
resulterar i en relativt liten kapitalinsats i respektive pro-

jekt, vilket i sin tur betyder en begränsad risk samtidigt
som en liten kapitalbas ger upphov till en högre avkast-
ning. Vi kan bara förlora vår insats, medan vinsten kan bli
många gånger insatsen.

Traction fokuserar mycket på att förverkliga förändringar
av värderingsgrunden i sina innehav. Som exempel kan
nämnas:

• Att om ett bolag görs köpvärt för en industriell 
investerare kan värdet öka väsentligt.

• Att om bolaget noteras på en marknadsplats ökar värdet
samtidigt som ytterligare kapital kan inhämtas, vilket
parat med Tractions metodik ökar förutsättningarna för
långsiktig tillväxt.

• Att när bolag kommer i akuta lönsamhets- och likvidi-
tetsproblem sjunker värdet drastiskt. För den som då
vågar ta på sig arbetet och de ekonomiska riskerna kan

omvärderingsvinsten vid lyckade rekonstruktioner bli
såväl mycket snabb som stor. 

• Att underkapitaliserade bolag med en kompetent led-
ning och intressanta projekt blir mer värda om man för-
ser dem med ytterligare kapital. Hjälper man sedan till
och lotsar bolaget till en högre nivå kan avkastningen bli
extrem.

• Att överkapitaliserade bolag sjunker mindre i värde än
vad man tar ut ur dem.

• Att värdefulla bolag som döljs i andra större bolag också
kan hjälpas fram i ljuset och därmed värderas högre.

Med Traction som partner är målsättningen alltid att
åstadkomma tillväxt med bibehållen lönsamhet. Genom
Tractions medverkan kan tillväxttakten oftast accelereras
eftersom entreprenören/företagsledningen har en stark

och kompetent partner vid sin sida, som kommer att till-
föra bolaget, utöver managementstöd, erfarenhet av olika
typer av förändring, företagsförvärv m m. 

FAKTOR 1 ASYMMETRISK RISKPROFIL

FAKTOR 2 TILLVÄXT UNDER LÖNSAMHET

FAKTOR 3 OMVÄRDERINGSSITUATIONER

RESULTAT HÖG LÖNSAMHET
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TRACTIONS VERKSAMHET  n n n 

TRACTION ARBETAR MOT FLERA MÅLGRUPPER

Traction och omvärlden

Entreprenörer som: 
• Besitter de rätta egenskaperna, d v s personer som är extremt flitiga och tåliga, som kan få saker gjorda, samtidigt

hålla i pengarna och se till att kunden betalar, blir nöjd och köper igen.

• Är villiga att ge upp strategiska planer till förmån för vad omvärlden (kunden) är villig att betala för och alltid är
beredda på att kontinuerligt ompröva affärsidén och anpassa den.

• Tror på vår metodik och är villig att arbeta efter den.

• Driver eller planerar starta företag som har förutsättningar att expandera.

Finansiärer, ägare, rekonstruktörer som:
• Behöver stöd i specifika situationer då det krävs akuta operativa insatser för att i kritiska skeden rekonstruera verk-

samheter.

• Söker en partner som har möjlighet att gå in med ett rekonstruktionslån för att rädda en verksamhet från finansiell
kollaps.

• Behöver en partner som har de ekonomiska resurser som krävs för att gå in i ett större projekt.

• Behöver en garant i samband med kapitalanskaffning.

Företagsledningar, VD:ar, ägare som:
• Saknar en aktiv delägare.

• Behöver hjälp i samband med en management buy-out, utförsäljning eller förvärv av verksamheter, generationsskifte.

• I övrigt behöver en kapitalstark ägare i samband med en större transaktion.

• Tror på vår metodik och är villig att arbeta efter den.

Aktiva partners som i samverkan med Traction: 
• Har möjlighet att arbeta operativt som projektledare, styrelseledamot eller VD.

• Agerar som aktiv delägare.

• Vill finansiera ett utköp, en nyemission eller medverka i en refinansiering av en verksamhet.

• Tror på vår metodik och är villig att arbeta efter den.
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Jan Tidelius, Senior Manager och
arbetande styrelseordförande i
Ankarsrum Industries och
Gnosjöplast, född 1958.
Marknadsekonom, verksam i
Traction sedan 2004. Tidigare
verksam i ledande befattningar
inom IT och telekom.

Håkan Berntsson, Venture
Manager, född 1972, Ekonomie
Magister, verksam i Traction
sedan 2000. Tidigare verksam i
sälj- och ledningsbefattningar
inom IT-branschen.

Petter Stillström, Verkställande
direktör, född 1972, Ekonomie
Magister, verksam i Traction
sedan 1999, VD sedan 2001.
Tidigare verksam inom 
corporate finance.

Klas Åström, Ekonomi- och
finanschef, född 1959, Civil-
ekonom, verksam i Traction
sedan 2003. Tidigare verksam 
i ledande befattningar inom 
ekonomi/finans samt corporate
finance.

Anders Ekborg, Bolagsjurist och
Venture Manager, född 1968, 
Jur Kand, verksam i Traction
sedan 2004. Tidigare verksam på
advokatbyrå.

Fredrich Dahlman, Senior
Manager och VD i Thalamus
Networks AB, född 1953, civil-
ekonom, verksam i Traction
sedan 2005. Tidigare verksam i
ledande befattningar inom IT,
telekom och internationell re-
tailing.

Affärsorganisation

Tractions verksamhet består i att aktivt medverka i utvecklingen
av våra portföljbolag och bistå dessa i allehanda situationer.
Fokus ligger på att med Tractions affärsfilosofi och syn på affärs-
mannaskap medverka till utveckling och förädling av företag.
Tractions centrala organisation består av en grupp Venture
Managers/projektledare som ansvarar för ett antal engagemang
och som även har till uppgift att finna nya projekt. Traction har
även en analytiker som aktivt bevakar aktiemarknaden i syfte att
identifiera nya investeringsmöjligheter. Utöver bolagets Venture
Managers finns även en mindre ekonomiavdelning. I Tractions
affärsorganisation ingår härutöver ett nätverk av samarbetspart-
ners som aktivt deltar eller har deltagit i utvecklingen av Trac-

tions intresseföretag, exempelvis entreprenörer, ägare, styrelse-
ledamöter, chefspersoner och finansiärer.

Vid behov tar Tractions Venture Managers operativt ansvar
för driften av portföljföretagen i samband med att föränd-
ringsprojekt skall verkställas. Tractions Venture Managers har
sammantaget en bred kompetensbas, vilket innebär att Traction
kan erbjuda kompetens inom försäljning, marknadsföring, orga-
nisation, ekonomistyrning och juridik etc. Tractions ambition är
att respektive Venture Manager skall debitera eller på annat sätt
generera löpande intäkter till Traction för att täcka bolagets cen-
trala lönekostnader.

Stefan Engqvist, Analytiker,
född 1961. Civilekonom.
Verksam i Traction sedan 2006.
Tidigare verksam som analyti-
ker, redovisningschef och revi-
sor. 

Anders Norlin, Venture
Manager, född 1965,
Civilingenjör, verksam i Traction
sedan 2002. Tidigare verksam
med försäljning och mark-
nadsfrågor inom medicinteknik
samt grafiska industrin.

n n n AFFÄRSORGANISATION
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Projekt 
presentation

Noterade innehav

Traction är en aktiv storägare i ett antal mindre och medelstora noterade företag. Vi investe-
rar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara.
Andra affärer i noterade företag kan vara att vi garanterar nyemissioner i företag som har
behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I flera av nedanstående
företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras
respektive noteringsprocesser. Se även Tractions ägarpolicy för ytterligare information hur
vi ser på ägande i noterade företag och rollfördelningen mellan ägarna, styrelsen och före-
tagsledningen.

9
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n n n NOTERADE INNEHAV  

AcadeMedia tillhandahåller interaktiva
kunskapslösningar och utbildning inom
ett flertal områden, bl a IT, Mediateknik,
Projektledning, Försäljning och Ekonomi.
Utbildningsverksamheten är samlat i verk-
samhetsområdet AcadeMedia Eductus
som bl a levererar utbildningslösningar till
arbetsmarknaden, rehabiliterings-
utbildning, yrkesutbildning (KY) och
vuxenutbildning samt omställningsutbild-
ning för karriärväxling. 

Inom AcadeMedia Learning Consul-
ting och Reagens Simulation bedrivs kon-
sultverksamhet för e-learning och simuler-

ingar där företaget levererar anpassade 
lösningar som bidrar till effektivisering av
kundernas processer, t ex inom produkt-
lanseringar, personalintroduktions-
program och infosäkerhet. 

AcadeMedia har vidare 70% av ägan-
det i spin off-projektet Rekall, som levere-
rar teknik för distribution av digital
media. 

Ny VD tillträdde i oktober 2005.
2005 var en besvikelse resultatmässigt
och kraftiga åtgärder har vidtagits för att
säkerställa god lönsamhet under 2006 
och framåt.  AcadeMedia handlas på

Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare
information om AcadeMedia finns i bola-
gets officiella årsredovisning och på
www.academedia.se.

ACADEMEDIA AB

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 226 Mkr

Tractions kapitalandel . . . . . . . . 5%

(röster 20%)

Innehav sedan . . . . . . . . . . . . . 1994

VD  . . . . . . . . . . .Marcus Strömberg

NYCKELFAKTA 2005

Duroc äger och utvecklar verksamheter
vars affärskoncept och produkter kan
förädlas på basis av Duroc-teknologin.
Duroc-teknologin är ett samlingsbegrepp
för de tekniska och vetenskapliga områ-
den som bildar basen för utveckling och
tillverkning av produkter baserade på
ytförädling av material och komponenter
med hjälp av laserteknik och därtill
hörande systemlösningar. Duroc optime-
rar metallytors prestanda med avseende
på nötning, friktion och korrosion.

Duroc exploaterar Duroc-teknologin
inom ett antal marknadssegment. Duroc
Engineering levererar Duroc-förädlade

produkter och helhetslösningar till före-
trädesvis kraft- och processindustrin.
Duroc Tooling utvecklar och tillverkar
plåtformande verktyg. Duroc Rail 
levererar varor och tjänster till järnvägs-
branschen. Duroc Rail äger även 30% i
ett antal tyska enheter för järnvägsun-
derhåll. Denna verksamhet har expande-
rat kraftigt genom förvärv och omsätter 
årligen 40 MEUR. Durocs helägda
dotterbolag Swedish Saw Blades produ-
cerar och säljer sågklingor. Produkter
exporteras till ett antal länder i Europa
samt Syd- och Nordamerika samt
Sydostasien. 

Duroc är noterat på Stockholms-
börsens O-lista. Ytterligare information
om Duroc finns i bolagets officiella års-
redovisning och på www.duroc.se.

DUROC AB

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 204 Mkr

Tractions kapitalandel  . . . . . . .17%

(röster 34%)

Innehav sedan . . . . . . . . . . . . . 1993

VD  . . . . . . . . . . . . . . Erik Albinsson

NYCKELFAKTA 2005
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NOTERADE INNEHAV  n n n 

Haldex, med anor från 1887, har via
ursprunglig verksamhet inom finmekanik
och senare mekaniska komponenter till
bromssystem, utvecklats till en innovativ
och snabbväxande leverantör till världens
fordonsindustri. Verksamheten fokuserar
på produkter i fordon som förbättrar
säkerhet, miljö och köregenskaper.

Haldex levererar på global basis egen-
utvecklade system och komponenter och
är verksamt inom fyra teknik- och verk-
samhetsområden:

Haldex Commercial Vehicle
Systems

Tryckluftbaserade broms- och fjädrings-
system för tunga fordon 
Verksamhetsområdet inkluderar nästan
alla subsystem och produkter som utgör
ett komplett bromssystem och är organi-
serat i fyra produktdivisioner:
• Air Management är inriktat på att

generera och hantera systemets tryck-
luft. 

• Brake Controls är inriktat på de sub-
system som reglerar fordonets upp-
förande i bromssituationer. 

• Foundation Brake är inriktat på hjul-
bromsprodukter som åstadkommer
själva inbromsningen av hjulen. 

• Friction Products är inriktat på frik-
tionsmaterial som utgör belägget på
bromsklossarna.

Försäljning sker både till OEM-kunder
och eftermarknadsdistributörer genom
egna regionala försäljningsorganisationer.
På den delmarknad, som Haldex samlade
produktprogram inom bromsområdet
kan betjäna, kan världsmarknadsandelen
uppskattas till ca 15%.

Haldex  Traction Systems

Fyrhjulsdriftsystem för bilar
Haldex var först att introducera ett
elektroniskt reglerbart fyrhjulsdriftsystem
på marknaden som ger bättre stabilitet
och därmed ökad säkerhet i olika kör-
situationer. De första leveranserna på-
börjades under hösten 1998 och Haldex
har snabbt uppnått en ledande position
inom segmentet elektroniskt reglerbara
fyrhjulsdriftsystem.

Haldex Hydraulic Systems

Hydrauliska kraftsystem och komponenter
till off-road fordon och lastbilar 
Kunderna är världens olika tillverkare av
gaffeltruckar, entreprenadfordon, mobila
arbetsplattformar, lastbilar och dieselmo-
torer. För den betjänade marknaden med

nuvarande produktprogram, kan mark-
nadsandelen uppskattas till ca 15%.

Haldex Garphyttan Wire

Specialfjädertråd till förbränningsmotorer
Kunderna är världens tillverkare av fjädrar
till motorer och vissa motortillverkare.
Haldex är ledande inom denna special-
nisch och har en världsmarknadsandel på
ca 30%.

Haldex AB

Haldex finansiella mål är att växa minst
6% per år och att genomsnittligt över en
konjunkturcykel uppnå minst 15%
avkastning på sysselsatt kapital.

Haldex är noterat på Stockholms-
börsens A-lista. Ytterligare information
om Haldex finns i bolagets officiella års-
redovisning och på www.haldex.com.

HALDEX AB

Omsättning  . . . . . . . . . . 7 486 Mkr

Tractions kapitalandel  . . . . . . . 11%

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . 2000

VD  . . . . . . . . . . . . . Joakim Olsson

NYCKELFAKTA 2005
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n n n NOTERADE INNEHAV

Softronic är ett IT- och managementbolag
där affärsidén är att vara en förändrings-
partner till kunderna. Softronic har en
helhetssyn på förändring som innebär att
bolaget kan stödja kunderna inom allt
från strategi och struktur (organisation,
processer, IT) till mänsklig förändring.
Koncernen består av specialiserade bolag,
som vart och ett strävar efter att vara
ledande inom sina kompetensområden.
Exempel är Consultus som är experter
inom Change Management. Softronics
IT-partnerverksamhet har 20 års erfaren-

het av att leverera verksamhetskritiska IT-
lösningar med modern teknik och hög
kvalitet. Softronic tar ett helhetsansvar,
från behovsanalys och utveckling av verk-
samhetskritiska lösningar till implemen-
tering och drift. Fond och försäkring,
transport, logistik och spedition,
medlemsorganisationer, detaljhandel,
medical, offentlig förvaltning och skola är
några av de branscher där Softronic-
koncernen är verksam. Softronic är 
noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Ytterligare information om Softronic

finns i bolagets officiella årsredovisning
och på www.softronic.se.

SOFTRONIC AB

THALAMUS NETWORKS AB

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 203 Mkr

Tractions kapitalandel  . . . . . . .17% 

(röster 11%)

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . 2001

VD . . . . . . . . . . . . . Anders Eriksson

NYCKELFAKTA 2005

Thalamus Networks erbjuder genom
specialister i samverkan kommunika-
tionslösningar och tjänster som uppfyller
högt ställda krav på prestanda och säker-
het. Bolaget är noterat på Stockholms-
börsens O-lista och grundades 1987.
Dotterföretaget Fiberdata som för-
värvades 2002 grundades 1982.

Thalamuskoncernen erbjuder design,
installation, driftssättning och support av
kundspecifika systemlösningar för data-
och telefoninät samt tjänster för internet-
access och övervakning av nät. Thalamus

äger också stadsnätet i Ängelholm. Kon-
cernens kundkategorier är stads- och
regionnät, offentlig förvaltning, bostads-
nät, industri och tjänsteföretag.

Koncernen har haft svagt resultat
under den fortsatta omstrukturering som
skett av Fiberdata sedan förvärvet.
Fredrich Dahlman har tillträtt som VD
och Lars Hellberg, närmast från Dot-
com, har anställts som VD för Thalamus
Operations. Koncernen har en stark
balansräkning och söker aktivt efter för-
värvsmöjligheter. Ytterligare information

om Thalamus Networks finns i bolagets
officiella årsredovisning och på 
www.thalamus.se.

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 256 Mkr

Tractions kapitalandel . . . . . . . 33% 

(röster 30%)

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . .1997

VD  . . . . . . . . . . . Fredrich Dahlman

NYCKELFAKTA 2005

Foto: www.freeimages.co.uk
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ÄGARPOLICY  n n n 
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Ägarpolicy för noterade bolag

Nedan sammanfattas Tractions ägarpolicy i noterade bolag. Tractions ägarpolicy i onoterade bolag där vi har en
partner styrs också av ett kompanjonförhållande.

• Ett bolag drivs alltid på uppdrag av ägarna och för att bereda
ägarna ett så stort utbyte som möjligt.

• Större aktieägare bör ha representanter i bolagets styrelse.

• En huvudägare har det yttersta ansvaret att ta initiativ till för-
ändringar av verksamheten, affärsidéerna, dess ledning, styrel-
sens sammansättning, större affärer och förvärv.

• En huvudägare bör samråda med övriga större ägare och för-
klara ägarnas intentioner för styrelsen och bolagsledningen,
samt tillse att förslag till styrelseledamöter framläggs.

• En styrelse och ledning skall också inhämta och ta till sig 
ägarens intentioner och arbeta i anvisad riktning.

• Uppköpserbjudanden, fusioner och större förvärv bör i första
hand hanteras av huvudägaren.

• Styrelseordföranden eller huvudägaren skall förankra större
strukturella förändringar hos de största ägarna.

• En huvudägare får inte gynna sig själv på bolagets bekostnad,
men skall ha rätt till skälig ersättning för sin medverkan i
bolagets skötsel.

• Finns ingen huvudägare bör de större aktieägarna samråda
och utforma en ägarstyrning som ersättning för bristen på
huvudägare.

• Saknas huvudägare eller ansvarstagande storägargrupp åvilar
det styrelsens ordförande att med hjälp av styrelsen utfylla
bristen efter bästa förmåga. 

• I styrelsen bör sitta personer med eget aktieinnehav samt
andra personer som kan bidra till bolagets utveckling och 
som har tid att engagera sig.

• Styrelsens sammansättning bör vara sådan att den innehåller
många olika kompetenser, erfarenheter och kontaktytor. 

• Traction vill se en affärsmässig och aktiv styrelse, som väl kän-
ner sitt företag och dess omvärld, som kan komplettera och
stödja verkställande direktören. Styrelsen skall fatta beslut om
företagets strategier, inriktning, större affärer och andra
väsentliga händelser. 

• Styrelsen skall utöva en ordentlig kontroll över företagets eko-
nomi, risker och möjligheter. Styrelsen arbetar på ägarnas
uppdrag. 

• Traction vill alltid, som större ägare, delta i valberednings-
arbetet. 

• Valberedningen skall bara innefatta representanter för ägarna.
Skulle ägandet upphöra bör vederbörande representant ome-
delbart avgå ur valberedningen.  

• Traction önskar alltid utse minst en styrelseledamot i bolag
där Traction innehar en större aktiepost och när Traction är
huvudägare dessutom styrelsens ordförande.

• Traction avser alltid att i alla bolag tillämpa Tractions metodik
för affärsutveckling och förväntar sig att övriga styrelse-
ledamöter och företagsledare verkar i samma anda.

• Styrelsen är i sin helhet ansvarig för VDs villkor och anställ-
ning.

• Bolaget skall inte ha någon tolerans för egenmäktigt förfarande.

• Optionsprogram till anställda bör endast göras med en mark-
nadsmässig kapitalinsats, så att beskattningen blir i kapital och ej
i tjänst.

• Riktade nyemissioner till nya större ägare är välkomna i mindre
bolag, som därigenom dels kan hålla emissionskostnaden låg,
undvika negativ kurspåverkan och dels få en bättre ägarstruktur.

VDs villkor bör följa dessa principer:
• Rimlig grundlön samt bonus för god prestation. 

• Villkoren skall kunna omförhandlas både uppåt och neråt,
som regel årsvis.

• Uppsägningstider över sex månader bör ej förekomma och
definitivt inga fallskärmar.

• Uppsägningstiden bör vara densamma för VD och företaget.

• VD får mycket gärna vara stor delägare i bolaget.

• Pensionsvillkoren bör vara premiebaserade samt givetvis vara
på en rimlig nivå.

• VD bör ägna all sin arbetstid åt företaget och inte inneha
andra uppdrag. Skulle undantag beviljas skall ersättningen
inkluderas i VD’s villkor. 
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Ankarsrumkoncernen är idag en av de
ledande fristående producenterna i Europa
av medelstora elmotorer. Koncernen
utvecklar, marknadsför och producerar
växelströms- och likströmsmotorer inom
användningsområdena utomhusprodukter,
hushållsmaskiner, fordonsindustri och
svetsutrustning. Dessutom ingår också en
pressgjuteriverksamhet med produktion
till fordons- och vitvaruindustrin samt
legotillverkning. 

Ankarsrum Industries AB är moder-
bolag i Ankarsrumkoncernen som består
av tre affärsdrivande bolag. Ankarsrum
Motors AB producerar huvudsakligen
svetsmatarutrustning och visar en stabil
vinstutveckling. Dessutom säljs produk-
ter till bl a health care och möbel-
industrin. Verksamheten präglas av
kundanpassade lösningar med höga krav

på kvalitet i slutprodukterna. Bolaget har
haft ett starkt år 2005.

Ankarsrum Universal Motors AB är
verksamt på marknaden för växelströms-
motorer, vilket är koncernens andra
affärsområde. Denna marknad präglas
normalt sett av stora volymkunder under
stark prispress och konkurrens från i 
första hand kinesiska tillverkare. Bolaget
har under året knutit en mindre europeisk
kund till sig och har fortsatt förtroende
hos en av Amerikas större aktörer inom
vitvaror. I januari 2006 erhölls en order
från en europeisk vitvarutillverkare. Pro-
duktionsstart är beräknad till hösten
2006 och förväntas på årsbasis öka
omsättningen med upp till 30 Mkr.

Gjuteriverksamheten inom bolaget
Ankarsrum Die Casting AB består 
förutom att leverera till koncernens 

interna behov av gjutgods också lego-
producera till kunder på den europeiska
marknaden.

Ny VD tillträdde i augusti 2005. Ett
antal åtgärder har vidtagits för att öka
bolagets konkurrenskraft i syfte att bredda
kundbasen och öka lönsamheten. Bl a
varslades 51 av totalt 160 anställda i janu-
ari 2006. 

Ytterligare information om koncernen
finns på www.ankarsrum.com.

ANKARSRUM INDUSTRIES AB

2004

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 159 Mkr

Tractions kapitalandel . . . . . . 100%

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . 2001

VD  . . . . . . . . . . . . . . .Trevor Fenlon

NYCKELFAKTA 2005 

Dotterföretag
Dessa engagemang kräver normalt mer arbete av
Traction än renodlade ventureengagemang. Ofta är 
detta turnaround-projekt, rekonstruktioner, management
buy-out/buy-in eller liknande.

Våra uppdragsgivare kan vara banker, rekonstruktörer,
större företag, ”gamla“ ägare eller management. VD är 
i huvudsak anställd men deltar ofta i ett incitaments-
program/bonussystem. 

Precis som i övriga projekt arbetar vi utifrån Tractions
affärsmetodik och syn på entreprenörskap. I grunden
använder Traction samma modell för alla investeringar
men relationen med företagsledningen skiljer sig
väsentligen när vi själva har huvudansvaret.

Kautex Maschinenbau, Germany
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DOTTERFÖRETAG  n n n 

au, Germany

Gnosjöplast, beläget i småländska Gno-
sjö arbetar med bearbetning av olika
plastmaterial genom de olika tillverk-
ningsmetoderna formsprutning och
formblåsning. Huvudsaklig verksamhet
är tillverkning av luftkanaler, avancerade
behållare samt andra produkter för for-
donsindustrin och övriga industrin.
Gnosjöplast har en verkstadsyta på
15.000 kvm, ca 90 medarbetare och en
maskinpark med stor kapacitet, såväl när
det gäller formsprutning som formblås-
ning. 

Bolagets formsprutningsmaskiner har
en låskraft på 300 till 1600 ton. När det

gäller formblåsning, koventionell såväl
som tredimensionell, kan Gnosjöplast
producera artikelvolymer från 0,5 till
1500 liter. Ett kontinuerligt arbete pågår
att utöka kundbasen samt effektivisera
produktionen genom automatisering och
rationalisering.

Under 2005 investerades i en helauto-
matiserad formblåsningsmaskin för att
möjliggöra leverans av luftkanaler till
Volvo Cars nya S80/V70-plattform. 
Produktion har påbörjats i den nya
maskinen av luftkanaler till Volvo XC90.
Under 2005 erhölls också en mindre
order till GM/Cadillac som skall serie-

produceras i Saabs fabrik i Trollhättan.
Sammantaget kommer beläggningen i
den nya maskinen att bidra till att öka
bolagets lönsamhet de kommande åren.

Ny VD tillträdde i oktober 2006.
Ytterligare information om Gnosjöplast
finns på www.gnosjoplast.se.

Svecia är verksamt inom konstruktion
och support av screentrycksmaskiner.
Bolagets kunder återfinns inom grafiska
området, tillverkande industri och glas-
industri. Svecia har en stor installerad bas

och av de totalt 16 000 tillverkade
screentryckmaskinerna är över 5 000 i
drift.

Under det gångna året har Svecia lan-
serat en ny generation av flerfärgsliner.

Den första anläggningen installerades
under slutet av året hos en kund i Hol-
land. Ytterligare information om Svecia
finns på www.svecia.se.

SVECIA ENGINEERING

Svecia East Ltd är ett oberoende trading-
bolag som säljer förbrukningsvaror på de
kinesiska och sydostasiatiska marknader-

na. Svecia East Ltd är distributör åt flera
europeiska leverantörer och säljer varor
till olika screentrycksindustrier som till

exempel kretskorts-, CD- och den gene-
rella grafiska industrin. Bolaget är baserat
i Hong Kong och har 7 anställda.

SVECIA EAST

GNOSJÖPLAST AB

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 103 Mkr

Tractions kapitalandel . . . . . . 100%

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . 2001

VD  . . . . . . . . . . . . . . . . Roger Polep

NYCKELFAKTA 2005
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Venture (ägande < 50%)

I Tractions venture-engagemang samarbetar vi med entreprenörer som är stora ägare i sina
bolag. Affärsidén är att, som partner till dessa entreprenörer, utveckla tillväxtföretag. Med
Traction som affärspartner skapar entreprenören förutsättningar för tillväxt under lönsamhet. 
Vi medverkar i utvecklingen av bolaget och säljer sedan vår andel, helst tillsammans med entre-
prenören, och realiserar då förhoppningsvis en bra vinst. Entreprenören gör således ingen vinst
när vi går in, vederbörande ”köper” in oss. I flera av Tractions nuvarande venture-engagemang
leds bolagen av en anställd VD då Tractions partner ej längre har en lika operativ roll.
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Hifab är Skandinaviens största oberoende
konsultföretag inom byggprojektledning.
Verksamheten bedrivs rikstäckande samt
internationellt i ett 20-tal länder. Hifab-
Gruppen består av fem affärsområden:
Stockholm, Region, Miljöteknik, Hifab
International och Netcom.

Under året har Hifab förvärvat 49%
av InDevelop Uppsala AB, med verksam-
het inom biståndsfinansierade hälsout-
vecklingsprojekt, som ägdes av Uppsala

Akademiförvaltning. Hifab äger därmed
100% av verksamheten.

Traction har under 2005 förvärvat ca
47% av Edilen AB som äger 57% av
aktierna i Hifab. Traction äger härutöver
en konvertibel som vid full konvertering
kan öka vårt ägande till 67% i Edilen.

För mer information om bolaget hän-
visas till www.hifab.se.

Bricad Holding är moderbolag till en
grupp företag med verksamheter som är
inriktade på:
• Att äga, utveckla och förvalta industri-

och kontorsfastigheter i framför allt
Vallentuna. Inriktningen är att få till
stånd en omvärdering av fastigheterna
genom omfattande upprustning och
uthyrning till nya hyresgäster. Den tota-
la lokalytan är närmare 15 000 kvm.
Största projektet är VaTellus AB i Val-
lentuna, som under 2005 fortsatt
genomföra ombyggningar och anpass-
ningar för nya hyresgäster. Under året

såldes bolagets bestånd i Åkersberga
med god förtjänst.

• Att bedriva handel av maskiner och
utrustning för verkstadsindustrin
genom att vara största ägare i Swedish
Tool med en ägarandel på ca 45% (se
separat projektbeskrivning).

• Att göra satsningar i företag med god
utvecklingspotential och där det finns
ett starkt entreprenörskap, t ex
- BWell AB där Bricad är grundare

samt delägare i med 46%. Bwell 
hjälper till att utveckla företagens
personalvård, med handfasta och

konkreta åtgärder och erbjudanden.
Se www.bwell.se. 

- Hälsinge Kulturfastigheter AB med
fastigheter i Ljusne, där Bricad är
delägare. Ytterligare information
finns på www.bricad.se.

Banking Automation är ett engelskt före-
tag som utvecklar, konstruerar och till-
verkar insättningsmaskiner, en sorts
omvänd bankomat, samt växlingsauto-
mater för främst banker men även till
transportföretag, shoppingcentra och lik-
nande. Maskinerna placeras såväl fristå-
ende inne i banklokalen som genom väg-
gen ut till gatan eller i en obemannad

banklokal. Banking Automation grunda-
des 1984 och har en installerad bas av
över 8 000 enheter hos kunder som
inkluderar de ledande finansiella institu-
tionerna. Försäljningen sker via ett väl
utbyggt agentnät. 

Ytterligare information om bolaget
finns på www.banking-automation.com.

BANKING AUTOMATION LTD

Omsättning  . . . . . . . . . . . . . 65 Mkr

Tractions kapitalandel . . . . . . . 49%

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . .1986

VD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Tew

NYCKELFAKTA 2005

HIFAB GRUPPEN AB

BRICAD HOLDING AB

Tractions kapitalandel . . . . . . . 47%

Innehav sedan . . . . . . . . . . . . . 1997

VD . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bo Richter

NYCKELFAKTA 2005

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 517 Mkr

Tractions kapitalandel

(indirekt och vid full konv.)  . . . 38%

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . 2005

VD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Boija

NYCKELFAKTA 2005

SMA Maskin är verksamt inom material-
hantering. Bolaget arbetar främst med
försäljning, service och underhåll av
truckar. SMA Maskins serviceorganisa-
tion består av ett 50-tal servicetekniker
som täcker stora delar av landet. Idag
bedriver bolaget service- och underhålls-
verkstäder på företag som SKF, Stora

Enso, Perstorp m fl. Bolaget är general-
agent för Hyster, som är ett av världens
största truckmärken med ett komplett
program av truckar med lyftkapacitet
från 1–52 ton. Hyster ingår i den ameri-
kanska börsnoterade koncernen Nacco.
Mer information finns på 
www.smamaskin.se.

SMA MASKIN SVERIGE AB

Omsättning  . . . . . . . . . . . . . 76 Mkr

Tractions kapitalandel . . . . . . . 42%

Innehav sedan  . . . . . . . . . . . . 2004

VD  . . . . . . . . . . . Mattias Källemyr

NYCKELFAKTA 2005
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n n n VENTURE

Bolaget har som affärsidé att förvärva
och utveckla campingplatser och vand-
rarhem under ett gemensamt varumärke/
koncept. Nordic Camping & Sports
bedriver idag campingverksamhet på ett

flertal orter i Sverige, bl a driver man
campingplatser i Vingåker, Enköping,
Söderhamn, Östersund, Stockholm/
Värmdö samt två vandrarhem utmed
Göta Kanal. Traction är delägare sedan

2005. Bolaget omsätter drygt 10 MSEK
och befinner sig i en expansionsfas. 
Ytterligare information finns på 
www.nordiccamping.se.

Geodynamik utvecklar och marknadsför
maskinintegrerade system som styr pack-
ningen av jord och asfaltbeläggningar.

Packningen sker snabbare, enklare och på
ett mer effektivt sätt och resultatet doku-
menteras så att kvaliteten kan säkerställas.

Traction är delägare sedan 1983. 
Ytterligare information finns på
www.geodynamik.se.

AYS atyourservice erbjuder tjänster inom
tvätt, skomakeri och skrädderi för såväl
privatpersoner som företagskunder.

Affärsidén bygger på ett distributions-
koncept där bolaget hämtar och lämnar
kläder på företag samt försäljning genom

egna butiker. Traction är delägare sedan
2005. Ytterligare information finns på
www.ays.se.

AYS AT YOUR SERVICE AB 

GEODYNAMIK AB

NORDIC CAMPING & SPORTS

TBook Holding AB var moderbolag till
TBook Software AB, vilket vid årsskiftet
05/06 såldes till Softronic. Bolagets till-
gångar består därefter av ett aktieinnehav

i Softronic, en kassa samt förlustavdrag.
Bolaget söker ny verksamhet. Bolaget
kommer under år 2006 att byta namn.
TBook Holding AB handlas sedan april

2000 på HQ Tech Market. Traction är
delägare sedan 1998. Ytterligare informa-
tion om bolaget finns på www.tbook.se
samt www.beqouted.com. 

TBOOK HOLDING AB

Recco marknadsför ett lavinräddnings-
system och säljer därtill hörande reflekto-
rer, dels till sporthandeln, dels för

inbyggnad i skidpjäxor och skidkläder.
Systemet är internationellt etablerat på
samtliga skidorter av dignitet i världen,

för närvarande cirka 350 skidorter. Trac-
tion är delägare sedan 1988. Ytterligare
information finns på www.recco.com.

RECCO AB

Swedish Tool-koncernen marknadsför
och säljer ett komplett program av bl a
CNC- styrda svarvar, fräsar, fleropera-
tionsmaskiner, kantpressar, slip- och 
specialmaskiner samt verktyg och tillbe-
hör till svensk verkstadsindustri. Koncer-
nen erbjuder även tillhörande service
samt genomför utbildning och produk-
tionsoptimering. Koncernen har ett antal
agenturer för stora internationella fabri-
kat inom områdena skärande och omfor-
mande bearbetning. Vidare handlar kon-

cernen via dotterföretag med begagnade
och moderna CNC-maskiner samt verk-
tygs- och maskintillbehör. En av koncer-
nens väsentliga konkurrensprofiler är att
tillmötesgå varje kund i varje investerings-
fas, vilket även innebär att koncernen
tillhandahåller konstruktiva finansiella
lösningar såsom operativ leasing. Under
2005 har bolaget befäst sin position som
en av de fem största verktygsmaskins-
leverantörerna i Sverige, samt etablerat
sig i Baltikum (Estland samt Lettland).

Ytterligare information finns på 
www.swedishtool.se.

SWEDISH TOOL AB

Omsättning  . . . . . . . . . . . . 144 Mkr 

Tractions kapitalandel . . . . . . . 29%

Innehav sedan . . . . . . . . . . . . . 1997

VD  . . . . . . . . . Jürgen Engelbrecht

NYCKELFAKTA 2005
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Casebeskrivningar

2001 hade Know IT ett konvertibellån
som ägdes av bolagets anställda, med en
konverteringskurs högt över dåvarande
börskurs och som förföll till betalning
under hösten 2001. Bolagets omsättning
uppgick till drygt 400 Mkr med en för-
lusttakt om ca 15 Mkr/år. En nyemission
var nödvändig för att finansiera återbetal-
ning av konvertibeln. Traction garanterade
under sensommaren 2001 en företrädese-
mission och i och med att endast ett fåtal
av de befintliga ägarna tecknade blev vi
största ägare i bolaget.

Trots den allvarliga förlusttakten såg
vi en betydande potential i Know IT. De
stora strukturella förändringarna var
genomförda. De operativa problemen var
dessutom relativt isolerade och bestod
främst av en för hög overheadkostnad

samt problem inom stora delar av Stock-
holmsverksamheten. Verksamheterna i
övriga landet, och framför allt i Sunds-
vall, gick bra.

Under hösten 2001 genomfördes en
kostnadssänkning av overheadkostnader
och i januari 2002 genomfördes den första
av två neddragningar inom Stockholms-
verksamheten. Detta innebar att rörelse-
resultatet under första kvartalet 2002
hamnade kring noll och att rörelsen
sedan dess, med något tredje kvartal som
säsongsmässigt undantag, har visat vinst.
Under 2003 bottnade verksamhetens
omfattning på en omsättning på 295
Mkr och ett rörelseresultat på 13 Mkr.

Fokus har, sedan strukturproblemen
lösts, legat på en lönsam expansion av
kärnverksamheten och med ett fokus på

lokalt styrda verksamheter. Detta har bl a
skett genom etablering i Gävle, etablering
av SAS-Institute-relaterad verksamhet i
Göteborg och Norge samt etablering av
en produktnära systemutvecklings-
verksamhet i Göteborg. Samtidigt avytt-
rades de två kvarvarande reklambyråerna
när tillfälle gavs.

Under 2005 kunde vi till slut ta ett
större steg i samband med förvärvet av
Create Group, som gav bolaget en stor
marknadsnärvaro i södra Sverige med ca
100 konsulter, och förvärvet av RealM i
Stockholm som stärkte bolagets verksam-
het såväl kundmässigt som kompetens-
mässigt. Med nuvarande struktur har
Know IT 600 anställda, är rikstäckande,
omsätter ca 650 Mkr och visar en vinst-
marginal kring 8%.

KNOW IT

Nedan beskrivs i korthet tre företag som
Traction har avyttrat under det senaste året.
Situationerna är olika men vår uppgift att
medverka i ett förändringsarbete har varit
detsamma. Alla bolagen uppvisar idag 
lönsamhet, vilket inte var fallet då vi enga-
gerade oss. Sammantaget har dessa projekt
inneburit vinster för Traction om ca 260 Mkr.
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CASE  n n n 

JC

TOLERANS

Traction förvärvade under vintern/våren
2002 aktier i JC över Stockholmsbörsen
och totalt kom vårt ägande att uppgå till
drygt 13% av kapitalet i bolaget. Trac-
tion blev den enskilt största ägaren; dock
ägde drygt 150 franchisetagare tillsam-
mans ca 30% av aktierna.

I korthet var bedömningen att JC
hade en relativt välskött kärnverksamhet
i form av JC konceptet mot barn och
ungdomar och ett fungerande franchise-
system. Resultatet tyngdes dock av bety-
dande kostnader för verksamheten i
Tyskland och Danmark, vilket innebar
att bolagets lönsamhet kunde förbättras.
Bolagets balansräkning var förhållandevis
stark. Vi såg goda möjligheter till en
omvärdering.

Vår initiala bedömning visade sig
vara felaktigt. JC var i ett mycket sämre
skick än vi kunde förutse. Det visade sig
att bolagets tidigare VD hade drivit ige-
nom ett antal förvärv av förlustbringande
butiker, vilket dessutom inte hade kom-
municerats till aktiemarknaden. Den bild
som bolaget hade kommunicerat var
långt ifrån verkligheten. Vidare var bola-
gets redovisning missvisande. En ny VD,
Thommy Nilsson, tillträde i augusti
2002. På en extra bolagsstämma i januari
2003 fick Traction in en ledamot i JCs
styrelse och på nästkommande ordinarie
stämma våren 2003 förändrades JCs sty-
relse från grunden.

Under 2002 och 2003 redovisade JC
engångskostnader om totalt 172 Mkr.

Under denna period låg fokus på genom-
gripande förändringar av JC såsom
avveckling av verksamheten i Tyskland,
avveckling av ett antal butiker i Norge,
förändring av det svenska butiksbeståndet
samt förändring av den centrala organisa-
tionen. Under våren 2004 medverkade vi
till att tillsätta Torsten Jansson, entreprenör
och huvudägare i New Wave Group. Sty-
relsen förändrades återigen och ytterligare
beslut fattades för att effektivisera de
interna processerna i bolaget samtidigt
som ett nytt butikskoncept lanserades.
Under 2004 vände utvecklingen och
bolaget uppvisade en rekordvinst om 52
Mkr. Den positiva utvecklingen fortsatte
under 2005 då bolaget kunde uppvisa ett
rörelseresultat om 107 Mkr.

Traction blev delägare i Tolerans under
våren 1995 genom ett förvärv av 33% av
aktierna. Bolagets tidigare ägare kvarstod
med 33% av aktierna samtidigt som
ytterligare en aktiv delägare köpte in sig
till samma andel som Traction. Efter en
tid förvärvade Traction den tidigare
huvudägarens aktier i Tolerans och Trac-
tion blev majoritetsägare. Under 2003
drabbades bolaget av problem i samband
med en nylansering av en ny generation
häftsystem och bolaget redovisade en
betydande förlust (-8 Mkr). Efter en
nödvändig kapitalförstärkning i januari

2004 blev Traction ägare till 100% av
aktierna. Med undantag för 2003 har
Tolerans inte uppvisat några större för-
luster. Å andra sidan har lönsamheten
inte heller varit särskilt imponerande
under 1990-talet. Det är först efter 2003
som bolaget uppvisat en rejäl tillväxt
under hög lönsamhet. 

Under Tractions period som ägare har
bolaget genomgått en total omstruktu-
rering med ny styrning och ledning,
renodlat produktprogram, utveckling av
en ny generation av produkter, omlägg-
ning av produktionssystemet samt flytt

till nya lokaler. Tolerans har blivit mark-
nadsledande i världen inom avancerade
häftsystem och fångat upp den globala
trenden mot alltmer häftade tabloider. 

Under 2005 uppgick Tolerans om-
sättning till ca 95 Mkr och resultatet före
skatt till ca 19 Mkr. Efter drygt 10 års
aktivt engagemang har vi valt att sälja
Tolerans till en annan aktiv ägare, Litorina
Kapital, som ytterligare kommer att
utveckla Tolerans.
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Bolagsstyrning 

AB Traction (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Traction är noterat på Stockholmsbörsens
O-lista. Bolagsstyrningen i Traction utgår ifrån den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet och andra
relevanta regler och rekommendationer för aktiemarknadsbolag. Bolagsordningen fastställer bolagets 
verksamhetsinriktning, firma, säte, aktiekapitalets storlek m.m.

n n n BOLAGSSTYRNING

Då Traction är noterat på Stockholmsbörsens O-lista samt att
marknadsvärdet understiger 3 miljarder kronor omfattas bola-
get därmed inte av kravet på att tillämpa den svenska koden för
bolagsstyrning. I dagsläget tillämpar Traction inte koden.

Styrelsens sammansättning 
Oberoende ledamöter ingår i enlighet med det krav som Stock-
holmsbörsen ställer. Vid ordinarie bolagsstämman 2005 valdes
följande styrelse; omval av Bengt Stillström och Petter Stillström,
nyval av Jan Andersson, Jan Kjellman samt Pär Sundberg. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Bengt
Stillström till styrelsens ordförande. Se närmare presentation av
styrelsen på annan plats i årsredovisningen.

Styrelsens arbetsordning 
Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och led-
ning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets
och koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande
skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskri-
ver. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet fastställer 
styrelsen i Traction årligen en arbetsordning med instruktioner
avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande
direktören, samt instruktioner för ekonomisk rapportering. 
Styrelsen kallas till minst fyra ordinarie sammanträden utöver
konstituerande sammanträde. Sammanträden koordineras till
tidpunkterna för ekonomisk rapportering och bolagsstämma.
Utöver ordinarie sammanträden, kallas styrelsen till ytterligare
sammanträden när situationen så kräver. Vid styrelsesamman-
trädet där årsbokslutet presenteras deltar revisorn för att med-
dela iakttagelserna vid revisionen. 

Redogörelse för styrelsearbetet 2005 
Styrelsen har under året bestått av fem ledamöter utan supple-
anter. Bolagets styrelse har under året haft sex protokollförda
sammanträden. Sekreterare har varit bolagets ekonomichef Klas
Åström. Därutöver har styrelseledamöterna haft löpande kon-
takter med bolagets VD. Vid de protokollförda mötena har de
ärenden avhandlats som arbetsordningen stadgar, såsom
affärsläget i projektbolagen, resultat och ställning, delårsrappor-
ter och årsbokslut samt större investeringsbeslut.

Nomineringskommitté 
Traction har ingen formell nomineringskommitté. 

Förslag på styrelsekandidater och synpunkter på styrelsens
sammansättning kan lämnas till styrelsens ordförande Bengt
Stillström.

Revision och internkontroll 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets interna
kontroll. Detta syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar
och bolagets tillgångar samt att tillse att vederbörliga och kor-
rekta redovisningshandlingar upprättas och att den ekonomiska
informationen är tillförlitlig. Styrelsen skall bistå ledningen i
identifiering och utvärdering av de största riskerna som bolagets
verksamhet innefattar.

Extern revisor utses av bolagsstämman för en period om fyra
år. Vid den ordinarie bolagsstämman 2003 valdes revisor
Anders Roos och till revisorssuppleant valdes Peter Gadsjö,
båda från SET Auktoriserade Revisorer. Styrelsen har inte till-
satt en särskild revisionskommitté utan styrelsen utgör i sin hel-
het revisionskommittén.
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Traction ur ett investerarperspektiv
Tractions andel av omsättning och antal anställda i våra innehav fördelar sig enligt nedanstående tabell

Antal Omsättning Antal Traction andel Antal 
bolag (Mkr) anställda Omsättning (Mkr) anställda

Dotterföretag 4 298 267 298 267

Minoritetsägda onoterade innehav 10 893 495 339 189

Noterade aktiva innehav 5 8 375 5 353 1 440 899

Totalt 19 9 566 6 115 2 077 1 355

Eget kapital

Noterade aktiva innehav Antal aktier Ägarandel % Aktiekurs Bokfört värde % av total Kr per aktie
(tusental) (röster) (Mkr)

AcadeMedia 161 5 (20) 36 6 1 1

Duroc 906 17 (34) 30 27 2 5

Haldex 2 512 11 (11) 158 397 32 72

Softronic 8 109 17 (11) 4,5 37 3 7

Thalamus Networks 3 072 33 (30) 25 75 6 13

Summa noterade aktiva innehav  542 44 98

Dotterföretagen

Ankarsrum Industries 100

Gnosjöplast 100

Tolerans 100

Svecia-bolagen 100

Summa dotterföretagen 53 4 10

Onoterade innehav

Banking Automation 49 20 2 4

Bricad Holding 47 26 2 5

Hifab 38* 27 2 5

Recco 49 41 3 7

SMA Maskin 42 3 0 0

Swedish Tool 29 7 1 1

Summa onoterade innehav 124 10 22

Övriga onoterade tillgångar 31 3 5

Övriga noterade innehav 48 4 9

Kassa 340 27 62

Reavinst försäljning Tolerans i januari 2006 100 8 18

SUMMA 1 238 100 224

* indirekt andel

NY_Trac_framvagn_06.qxd  06-03-31  12.59  Sida 23



24

n n n TRACTION UR ETT INVESTERARPERSPEKTIV

Tractions avkastning

Avkastning på redovisat eget kapital efter skatt

Årsavkastning, % År

Sämsta året –17 02

Bästa året 116 1996

Genomsnitt 10 år 37 96–05

Genomsnitt 5 år 16 01–05

Tractions målsättning 25 alla år

Eget kapital per aktie, Mkr

Tioårsöversikt
Proforma*

Mkr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

NETTO
RESULTAT, Mkr 85 138 -25 275 108 118 -127 52 193 310

Eget kapital, Mkr 158 388 362 637 680 781 612 656 833 1137

Soliditet, % 73 76 71 86 80 74 77 77 82 88

Avkastning på eget kapital, % 116 87 -6 77 17 18 -17 9 30 38

Eget kapital per aktie, kr 34 68 64 112 121 140 111 119 151 206

Vinst per aktie, kr 9 11 – 4 11 62 21 – 23 10 35 56

Utdelning per aktie, kr – – 0,70 0,35 3,15 3,85 1,50 2,40 2,80 2,80

Direktavkastning % 1,3 0,5 3,0 3,7 1,9 3,0 2,5 1,6

P/e tal, ggr 9 – 7 2 5 – 8 3 3

Börskurs vid årets slut, kr – 97 53 74 106 105 79 81 112 180

Börskurs/Eget kapital, ggr – 2,16 0,98 1,16 0,85 0,75 0,71 0,68 0,74 0,87

* I ovanstående proformaredovisning har värdeförändring på noterade innehav inkluderats i resultatet. 
Negativ goodwill har resultatförts när den uppstått. Någon omvärdering av onoterade innehav har ej skett retroaktivt.

** Styrelsens förslag.
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Proforma*

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 410 441 434 390 302

NETTORESULTAT 118 -127 58 193 310

Balansräkning
Aktier och andelar 436 455 514 721 718

Övriga anläggningstillgångar 171 141 134 111 91

Omsättningstillgångar 270 142 127 155 142

Likvida medel 184 55 81 28 346

SUMMA TILLGÅNGAR 1061 793 856 1015 1297

Eget kapital 781 612 656 833 1137

Kortfristiga skulder och avsättningar 70 69 21 20 20

Kortfristiga skulder 210 112 179 162 140

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1061 793 856 1015 1297

Nyckeltal
Soliditet, % 74 77 77 82 88

Avkastning på eget kapital, % 18 -17 9 30 38

Eget kapital per aktie, kr 140 111 119 151 206

Vinst per aktie, kr 21 -23 10 35 56

Utdelning per aktie, kr 3,85 1,50 2,40 2,80 2,80

Direktavkastning % 3,7 1,9 3,0 2,5 1,6

P/e tal, ggr 5 - 8 3 3

Börskurs vid årets slut, kr 105 79 81 112 180

Börskurs/Eget kapital, ggr 0,75 0,71 0,68 0,74 0,87

Antal aktier vid årets slut, i tusental 5 589 5515 5515 5515 5515

Antal aktier i genomsnitt, i tusental 5 592 5547 5515 5515 5515

* Se föregående sida.

** Styrelsens förslag.

Definitioner
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen, exklusive minoritet.

Vinst per aktie Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

Eget kapital per aktie Eget kapital vid årets utgång dividerat med antalet utestående aktier vid årets utgång.

P/e tal Kurs dividerat med vinst per aktie.

Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av eget kapital vid årets ingång.

Direktavkastning Utdelning i procent av börskurs vid årets slut.

Femårsöversikt

**
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2001 Gick in i Azign Management. Deltog i en nyemission i
AcadeMedias dotterföretag Rekall. Sålde aktierna i Just Group
Plc med en mindre realisationsförlust. Avvecklade engage-
mangen i Soneruds Maskin, Berg & Hav, RealeX
Communications och Hagakure Network. 

Sålde aktierna i Ångpanneföreningen till Sweco, vilket gav ett
betydande resultattillskott. Petter Stillström utsågs till VD.  
Garanterade nyemissioner i Know IT och Softronic och blev
storägare i båda företagen. Ökade ägarandelarna i
AcadeMedia och Thalamus Networks genom köp av aktier
över börsen. 

Intresseföretaget Swedish Tool växte genom förvärv av
Vislanda Maskin, Bonthron & Ewing och Bergander Karlson
Maskin. Förvärvade samtliga aktier i Ankarsrum Industries
(tidigare FHP Elmotor AB) av Electrolux. Förvärvade tillsam-
mans med en grupp privatpersoner Gnosjöplast av Lear
Corporation. 

Förvärvade EDN Storage Technology och Karlberg & Karlberg
av det börsnoterade Gandalf (JLT). Betydande lönsamhets-
problem i Svecia belastade kraftigt årets resultat.

2002 Deltog i en nyemission i Biophausia. Svecia rekonstrue-
rades under våren och Traction köpte ut tillgångarna från kon-
kursförvaltaren. Konkursen belastade resultatet med ett bety-
dande belopp. Beslutade om avveckling av dotterföretaget
Maxitech. Resultatet belastades också av värdeförändringen
på noterade innehav, vilket innebar att Traction redovisade för-
lust. 

Avyttrade Hjalmarsson & Thias. Innehavet i Azign Management,
EDN Storage Technology och Promecta avvecklades. Blev
störste aktieägare i JC genom köp av aktier över börsen.
Realiserade betydande valutavinster i USD.

Ägarandelarna i AcadeMedia och Thalamus Networks ökade
under året. Intresseföretaget Thalamus Networks förvärvade
Fiberdata från TurnIT. Thalamus garanterade även en nyemission

Axplockur
de senaste fem
årens affärer
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i TurnIT och blev därigenom den störste ägaren i bolaget.
Köpte en mindre aktiepost i Ticket och blev bolagets tredje
största ägare.

2003 Förvärvade tillsammans med övriga privata partners i
Gnosjöplast Silva Plastic Center av Silva Sweden AB.
Avyttrade innehavet i FAB Valhalla med det helägda dotter-
företaget Sweden Table Tennis (STT) med god förtjänst.  

Intresseföretaget Thalamus Networks förvärvade en större
aktiepost i ProAct och sålde merparten av sina aktier i TurnIT.
Posten såldes senare med ett bra resultat. 

Dotterföretaget Berganova AB avyttrade en fastighet i Åkers-
berga. Sålde aktieposten i Ticket. Förbättrade villkoren för kon-
vertibellånet till Biophausia.

Blev delägare i Bombus. Betydande omstrukturerings-
kostnader i de hel- och majoritetsägda företagen belastade
resultatet.

2004 Traction fyllde 30 år. Dotterföretaget Silva Plastic Center
avyttrades. Blev delägare i SMA Maskin tillsammans med ett
antal privatpersoner. Bemanningsbolaget Arvako såldes till det
globala bemanningsbolaget Randstad. Finansierade ett antal
prívatpersoners aktieköp i Hifab, vilket ledde till att ny styrelse
kunde tillsättas.

AcadeMedia gjorde tre förvärv under året, Företagspoolen,
Reagens samt Eductus, vände till vinst samt blev årets bör-
svinnare med en uppgång på 448%. Garanterade en emission
och blev delägare i Nextlink i samband med deras notering 
på NGM OTC-listan. Bombus fusionerade med Scoop
Publishware.

Duroc noterade intresseföretaget Impact Coating på Nya
Marknaden, en emission som delvis garanterades av Traction.
Ökade ägarandelen i Duroc. Det tyska intresseföretaget
Leipzig Rail Service GmbH expanderade genom förvärv.

En stark börsutveckling även i JC och Know IT med uppgångar
på 157% resp 93% bidrog till årets starka resultat.

2005 Resultat efter skatt uppgick till 310 Mkr, vilket är
Tractions bästa resultat hittills enligt de nya redovisnings-
principerna. Avyttrade aktier i projektföretag för 296 Mkr,
varav huvuddelen avser försäljning av hela Tractions innehav i
Know IT och JC, samt merparten av B-aktierna i AcadeMedia. 

Innehaven i Nextlink och Biophausia såldes med god förtjänst.
Sålde merparten av våra aktier i Sigicom AB och Scoop
Publishware till bolagens respektive huvudägare.

Blev under året delägare i Edilen som i sin tur är majoritets-
ägare i Hifab. Engagerade oss i Nordic Camping & Sports AB.
TBookHolding sålde sin rörelse till Softronic mot betalning i
Softronic aktier. Bricard sålde sina fastigheter i Åkersberga
med god förtjänst. Förvärvade en större aktiepost i
Nilörngruppen. Stark aktiekursutveckling i Haldex (+27%),
Duroc (+29%) och i Softronic (+55%) bidrog till årets resultat. 

Rekryterade nya verkställande direktörer i dotterföretagen
Ankarsrum Industries och Gnosjöplast.
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Tractionaktien

Aktiekapitalet i Traction uppgår till 5 670 000 kr, fördelat på
5 670 000 aktier, varav 800 000 aktier av serie A och 4 870
000 aktier av serie B. En börspost motsvarar 100 aktier. Varje
aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktie av
serie A berättigar till 10 röster på bolagsstämma och aktie av

serie B berättigar till en röst på bolagsstämma. Vid
bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av
honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begräns-
ning i rösträtten.

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Ökning Ökning Totalt Antal Aktiens
av antalet av aktie- aktie- aktier nominella

aktier kapital, kr kapital, kr belopp, kr

1994 Fondemission 20 10 000 460 000 920 500

1994 Split 459 080 0 460 000 460 000 1

1995 Fondemission 0 4 140 000 4 600 000 460 000 10

1997 Split 4 140 000 0 4 600 000 4 600 000 1

1997 Nyemission 700 000 700 000 5 300 000 5 300 000 1

1997 Nyemission 370 000 370 000 5 670 000 5 670 000 1

Traction har bedrivit verksamhet sedan 1974. Nytt moderbolag
skapades dock 1994. Det finns inga konvertibla skuldebrev,
optionsrätter eller annat som kan innebära en ökning av 
antalet aktier. Styrelsen har erhållit ett bemyndigande att intill
nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så stort antal
aktier som motsvaras av en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Återköp av egna aktier

År Antal Belopp Andel, %

2000 54 350 6 471 150 0,96

2001 26 800 2 921 200 0,47

2002 73 850 6 616 500 1,30

2003 – – –

2004 – – –

2005 – – –

Totalt 155 000 16 008 850 2,73

Aktieägare

A-aktier B-aktier Totalt Röster Andel av Andel av 
kapital, % röster, %

Ann Stillström 105 000 909 000 1 014 000 1 959 000 17,9 15,2
Bengt Stillström 105 000 908 150 1 013 150 1 958 150 17,9 15,2
Petter Stillström inkl. bolag 250 000 574 050 823 700 3 073 700 14,5 23,9
Hanna Stillström 527 700 527 700 527 700 9,3 4,1
David Stillström 518 900 518 900 518 900 9,2 4,0
Niveaukoncernen* 340 000 166 820 506 820 3 566 820 8,9 27,7
Länsförsäkringar småbolagsfond 273 350 273 350 273 350 4,8 2,1
Återköpta aktier 155 000 155 000 155 000 2,7 1,2
Traction Nouveaus pensionstiftelse 60 750 60 750 60 750 1,1 0,5
Gunnar Lindberg inkl. bolag 45 000 45 000 45 000 0,8 0,3
Skogby & Åberg 41 850 41 850 41 850 0,7 0,3
Claes Gyllenhammar inkl. bolag 39 150 39 150 39 150 0,7 0,3
Åke Svensson 26 000 26 000 26 000 0,5 0,2
Bengt Månsson 25 750 25 750 25 750 0,5 0,2
Merrill Lynch 25 000 25 000 25 000 0,4 0,2
Anders Bergholz 21 700 21 700 21 700 0,4 0,2
Övriga aktieägare 0 551 830 551 830 551 830 9,7 4,3
Totalt 800 000 4 870 000 5 670 000 12 870 000 100,0 100,0

* Ägs av familjen Stillström.

NY_Trac_framvagn_06.qxd  06-03-31  13.00  Sida 28



29

TRACTIONAKTIEN  n n n 

Storleksklasser

Antal Aktier Andel Andel 
ägare kapital, % röster, %

1–500 706 132 964 2,3 1,0

501–1 000 87 74 108 1,3 0,6

1 001–5 000 74 179 223 3,2 1,4

5 001–20 000 17 158 050 2,8 1,2

20 001–100 000 12 463 035 8,2 3,6

100 001–1 000 000 7 2 635 470 46,5 61,8

1 000 000– 2 2 027 150 35,7 30,4

Summa 905 5 670 000 100,0 100,0

Tractions B-aktie är sedan den 24 maj 2000 noterad på Stock-
holmsbörsens O-lista, Ticker: TRAC-B. Market maker är 
Remium FK. Dessförinnan, sedan juli 1997, var aktien föremål
för handel på NGMs aktielista (f d Stockholm Börsinformation

(SBI)). Under år 2005 steg Tractions aktiekurs med 61%. Vid
utgången av 2005 uppgick senaste betalkurs till 179,50 kronor
per aktie. Aktien noterades som högst till 180,50 kronor och
som lägst till 107 kronor per aktie.

Tractions utgångspunkt är att utdelning och andra transferer-
ingar av tillgångar till aktieägarna skall ske på ett skattemäs-
sigt effektivt sätt. Traction är skattemässigt ett investment-
bolag, vilket bl a innebär att utdelning är avdragsgill mot rän-
teintäkter och den schablonintäkt som utgörs av 1,5% av
bolagets förmögenhetsvärde per den 31 december. Med

nuvarande skatteregler anpassas utdelningen till moder-
bolagets intäkter så att ingen skattekostnad uppstår i moder-
bolaget. Med nuvarande regler utgår ingen schablonintäkt på
onoterade innehav och noterade innehav där röstandelen
överstiger 10%. Återköp av egna aktier sker när detta bedöms
som attraktivt för aktieägarna.
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Styrelse

Bengt Stillström, 62 år, civilingenjör och
Master of Management. Styrelsens ordfö-
rande. Grundade Traction 1974. VD under
perioden 1974-2001. Ledamot i styrelsen
för bland annat Thalamus Network (ordf.),
Haldex och Hifab-Gruppen. Styrelse-
ledamot sedan 1974. Aktieinnehav inkl
maka: 210 000 A-aktier, 1 817 150 B-aktier.

Pär Sundberg, 33 år, civilingenjör, VD och
delägare i OTW-gruppen, verksam inom
redaktionell kommunikation. Styrelse-
ledamot sedan 2005. Aktieinnehav 
200 B-aktier.

Revisor Anders Roos, 63 år,
auktoriserad revisor hos SET
Auktoriserade Revisorer, Stockholm.
Revisor i Traction sedan 1985.

Petter Stillström, 34 år,VD, Ek. Mag.
Ledamot i styrelserna för JC, Softronic
samt ett antal andra bolag i Tractions
intressesfär. Styrelseledamot sedan 1997.
Aktieinnehav privat och via bolag: 
250 000 A-aktier, 574 050 B-aktier samt
delägare i Niveaukoncernen, som är en 
av Tractions större aktieägare.

Jan Andersson, 55 år, civilekonom och
verksam som konsult och styrelseledamot
i Robur, FPG Media AB och Switchcore.
Tidigare var Jan verksam i Deutsche Bank,
Alfred Berg och Affärsvärlden. Styrelse-
ledamot sedan 2005. Aktieinnehav 
100 B-aktier.

Jan Kjellman, 59 år, ekonom och VD för
IKEA Food Services samt styrelseledamot
i JC. Jan har haft en lång och variationsrik
karriär inom IKEA. Styrelseledamot sedan
2005. Aktieinnehav 1 000 B-aktier.

Från vänster: Jan Andersson, Petter Stillström, Pär Sundberg, Bengt Stillström, Anders Roos och Jan Kjellman.
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Adresser

AcadeMedia AB
Box 47061
100 74 STOCKHOLM
VD: Marcus Strömberg
Telefon: 08-775 14 40
Fax: 08-775 14 49
E-post: acad@academedia.se
www.academedia.se

Ankarsrum Industries AB
590 90 ANKARSRUM
VD: Trevor Fenlon
Telefon: 0490 533 00
Fax: 0490-509 90
E-post: info@ankarsrum.com
www.ankarsrum.com

AYS At Your Service AB
Box 7052
187 11 TÄBY
VD: Ulf Ytterfalk
Telefon: 08-612 86 42
Fax: 08-630 05 70
E-post: ays@yourservice.se
www: www.ays.se

Banking Automation Ltd
Woodley Park Estate, Reading Road
WOODLEY 
Berkshire
RG5 3AW
Storbrittanien
VD: David Tew
Telefon: +44 (0)118 969 2224
Fax: +44 (0)118 944 1191
info@bankingautomation.co.uk
www.banking-automation.com

Bricad Holding AB
Tellusvägen 43
186 36 VALLENTUNA
VD: Bo Richter
Telefon: 08-540 865 50
Fax: 08-540 865 51
E-post: bricad@bricad.se
www.bricad.se

Duroc AB
Vasagatan 52, 4 tr.
111 20 STOCKHOLM
VD: Erik Albinsson
Telefon: 08-789 11 30
Fax: 08-789 11 31
E-post: info@duroc.se
www.duroc.se

Geodynamik AB
Box 7454
103 92 STOCKHOLM
VD: Carl Bertil Pettersson
Telefon: 08-20 67 90
Fax: 08-20 67 95
E-post: info@geodynamik.com
www.geodynamik.com

Gnosjöplast AB
Box 193
335 24 GNOSJÖ
VD: Roger Polep
Telefon: 0370-33 15 50
Fax: 0370-922 22
E-post: info@gnosjoplast.se
www.gnosjoplast.se

Haldex AB
Box 7200
103 88 STOCKHOLM
VD: Joakim Olsson
Telefon: 08-545 049 50
Fax: 08-678 89 40
E-post: info@haldex.com
www.haldex.com

Hifabgruppen AB
Box 190 90 
104 32 STOCKHOLM 
VD: Jan Boija
Telefon: 08-546 666 00
Fax 08-546 667 80 
E-post: info@hifab.se
www.hifab.se

Nordic Camping & Sports AB
Box 55582
112 04 STOCKHOLM
VD: Tom Sibirzeff
Tel: 08-782 90 05
Fax: 08-665 39 06
E-post: info@nordiccamping.se
www.nordiccamping.se

Recco AB
Box 4028
181 04 LIDINGÖ
VD: Magnus Granhed
Telefon: 08-731 59 50 
Fax: 08-731 05 60
E-post: recco@recco.se
www.recco.com

SMA Maskin Sverige AB
Anton Tamms väg 3
194 34 UPPLANDS VÄSBY
VD: Mattias Källemyr 
Telefon: 08-562 225 00
Fax: 08-760 72 81
E-post: info@smamaskin.se
www.smamaskin.se

Softronic AB
Ringvägen 100
118 60 STOCKHOLM
VD: Anders Eriksson
Telefon: 08-51 90 90 00
Fax: 08-51 91 90 00
E-post: info@softronic.se
www.softronic.se

Svecia Engineering AB
Kumla Gårdsväg 21A
145 81 NORSBORG
VD: Anders Norlin
Telefon: 08-410 377 00
Fax: 08-531 781 00
E-post: public@svecia.se
www.svecia.se

Svecia East Ltd
8/F Leahander Centre
28 Wang Wo Tsai Street
HONG KONG
VD: Anne Tse
Telefon: +882 2614 2963
Fax: +882 2614 4693

Swedish Tool AB
Tellusvägen 35
186 36 VALLENTUNA
VD: Jürgen Engelbrecht
Telefon: 08-514 307 00
Fax: 08-514 307 01
E-post: info@swedishtool.se
www.swedishtool.se

Thalamus Networks AB
Box 11129
161 11 BROMMA
VD: Fredrich Dahlman
Telefon: 08-635 96 00
Fax: 08-29 65 30
E-post: info@thalamus.se
www.thalamus.se
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Aktieägarinformation

Bolagsstämma 2006

Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 3 maj 2006, kl 17.00 i sal Björken, Polstjärnan, 
Sveavägen 118, Stockholm.

Anmälan

Anmälan om deltagande på bolagsstämma görs till AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, 
telefon 08 – 506 289 00, telefax 08 – 506 289 30 eller via e-post post@traction.se. Sista anmälningsdag är 
28 april 2006, före kl 16.00.

För att deltaga och äga rösträtt måste aktieägare vara registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB
förda aktieboken senast den 26 april 2006. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på stämman, i god tid dessförinnan tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Utdelning

Styrelsen föreslår att aktieutdelning skall ske med 2,80 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli 
8 maj 2005. Utdelning beräknas vara aktieägare tillhanda omkring den 11 maj 2006.

Publiceringsdatum för ekonomisk information:

• 3 maj 2006 Delårsrapport för perioden januari – mars
• 24 augusti 2006 Delårsrapport för perioden januari – juni
• 26 oktober 2005 Delårsrapport för perioden januari – september
• 22 februari 2007 Bokslutskommuniké

Prenumeration på ekonomisk information via e-post kan beställas på www.traction.se eller genom
e-post till post@traction.se 
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AB Traction
Besöksadress: Saltmätargatan 7, Box 3314, SE-103 66 Stockholm
Telefon: 08-506 289 00, Fax: 08-506 289 30
E-post: post@traction.se

www.traction.se
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